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Wist u dat………………………………….. 
 

- de kinderen het heel spannend vonden dat de ouders in de klas kwamen kijken 

- maar het ook heel leuk was 

- wij het fijn vonden dat zoveel (groot)ouders zijn komen kijken 

 

Inloop moment ouders 

Donderdag  16 februari hebben we het eerste inloopmoment voor de groepen 3 t/m 8 gehad. 

De kinderen vonden het super spannend, maar ook super leuk. Er waren heel veel ouders en 

grootouders om te kijken naar wat hun (klein)kind gemaakt had. De kinderen hebben alles 

laten zien. Met name de filmpjes en powerpoints van Topondernemers waren in trek. Maar 

ook de kunstwerken die ze met meester Leon gemaakt hadden werden goed bekeken. Verder 

lagen er nog allemaal spullen uit Gambia wat ook altijd weer bijzonder is om te zien. 

  

Erg fijn dat er zoveel mensen aanwezig waren.  

    
Rapporten 

Omdat wij met mijnrapportfolios’s werken hebben wij eigenlijk geen rapporten meer. Om toch 

aan de vraag van ouders te voldoen, zij willen natuurlijk graag weten hoe hun kind er voor staat 

ten opzichte van het gemiddelde, zit er in mijnrapportfolio ook een rapport.  

Wij moeten het mijn rapportfolio zelf ook nog meer in de vingers krijgen. We moeten er aan 

denken om wat vaker foto’s te maken en deze erin te zetten of aan de kinderen vragen om wat 

leuke werkjes er in te plakken. Maar zo langzamerhand krijgen wij het meer in de vingers. De 

kinderen vinden het erg leuk maar ook zij moeten wel wennen en er vaker wat in zetten. Dan is 

het voor u ook leuker om er vaker in te kijken. We zien nu nog te vaak dat er door sommige 

ouders helemaal niet gekeken wordt, en andere ouders heel regelmatig. 
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Wij zullen het iets vaker gaan melden zodat u er ook aan denkt om eens vaker te kijken. 

 

EU-fruit 

Het gratis fruit via de EU-fruit regeling is helaas afgelopen. Dat betekent dat wij van u vragen 

om zelf weer 5 dagen voor een stuk fruit te zorgen. Heel veel kinderen hebben geleerd om een 

stuk fruit te proberen. Ze hebben dit jaar heel goed fruit gegeten. Sommige kinderen roepen 

snel dat ze geen fruit lusten, maar uiteindelijk hebben de meeste kinderen het geprobeerd en 

dan was het ook best wel lekker. Erg leuk om te zien en natuurlijk heel gezond. Wij vragen nu 

van u om weer elke dag voor een stuk fruit te zorgen. En natuurlijk kunt u zelf kiezen welk stuk 

fruit. Dat is voor de kinderen wel weer makkelijker.  

 

Boomraad 

Afgelopen donderdag is de Boomraad weer bijeen gekomen. Meester Remko was er deze keer 

ook bij omdat de kinderen wat vragen voor hem hadden. Ze wilden namelijk graag een 

Boomhut (laten) maken in de tuin. Dat is een heel leuk idee, maar meester Remko moest 

helaas vertellen dat dat niet gaat. Ten eerste omdat dat best veel geld kost en ten tweede 

omdat alle toestellen die op en rond het plein staan gekeurd moeten worden en dat die 

keuring heel streng is. Dus zelf maken is dan geen optie. En als we een boomhut laten bouwen 

ben je meer dan € 10.000 kwijt. Dat is voor ons niet te betalen. Wel kunnen we proberen om 

een keer op een dag samen met hulp van ouders en pallets je eigen hut te timmeren. (dit moet 

nog worden uitgewerkt) 

De kinderen hadden ook nog andere ideeën die te realiseren zijn: Zo wilden ze wat meer 

techniek (B-Bobs en i-pads) in groep ½. Dat gaan we proberen te realiseren met kinderen uit de 

bovenbouw. Verder wilde een van de kinderen een soort beloningssysteem met sterren voor 

als kinderen iets goeds hebben gedaan. En er werd gevraagd om een keer een tosti-dag te 

houden. En de kinderen kwamen met een opmerking dat er nog vaak speelgoed, ballen, 

paardenriemen, tafeltennisbadjes etc. buiten lag. Dat we daar met zijn allen beter op moeten 

letten.    

Dus een goede bijeenkomst met de Boomraad. 

 

 

Hoofdluiscontrole 

 

Op woensdag 1 maart hebben we weer hoofdluiscontrole. Wilt u er zelf aan denken dat de 

kinderen dan geen vlechtjes en gel in hebben? Dat is erg lastig voor de dames die de haren 

gaan controleren. 
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Studiedagen 

Wij hebben deze dagen 2 studiedagen gehad. Terwijl de kinderen lekker carnaval vierden of al 

vakantie hadden, zijn wij lekker bezig geweest met de schoolontwikkeling en andere zaken die 

geregeld moeten worden. Zo zijn wij bezig geweest  om onze manier van instructie te 

optimaliseren via EDI, wij zijn bezig geweest met ons Schoolplan, wij hebben de opbrengsten 

weer met elkaar doorgenomen en nieuwe plannen gemaakt, wij zijn met het rapportportfolio 

weer een stukje verder gekomen, etc.  Kortom: het waren nuttige dagen. 

 

Vakantie 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie. Sommige van u zullen misschien al op skivakantie zijn 

of gaan iets anders doen, anderen blijven lekker in huis. Wij hopen dat iedereen een fijne tijd 

heeft en gezond weer thuis komt (of blijft). 

 

 


